
 

      Na temelju članka 32. i 33. i članka 36. stavak 1. Zakona o zaštiti od elementarnih 

nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 ), članka 34. statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske“ br. 11/01) i članka 6. Odluke izvršenju 

proračuna za 2005. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ br. 9/04) 

Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije, na 8. sjednici održanoj 30. studenoga 

2005.,  donijelo je  

 

ODLUKU 

o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći gradovima  

i općinama  za djelomično ublažavanja i otklanjanje posljedica štete u  

elementarnim nepogodama od oluje i  bure iz studenoga 2004. godine te tuče  

iz srpnja 2005. godine 

 

 

I. 

 

      Temeljem Konačnih izviješća o štetama u elementarnim nepogodama od oluje i bure iz 

studenoga 2004. godine te tuče iz srpnja 2005. godine daje se jednokratna bespovratna novčana 

pomoć gradovima i općinama radi djelomičnog ublažavanja i otklanjanja posljedica šteta u 

poljoprivredi u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 kn. 

 

     Dodijeljena sredstva pomoći raspoređuju se i dodjeljuju kako slijedi: 

 

  Red. br.        Naziv Grada/Općine                   Iznos dodijeljene pomoći ( kn) 

 

1. GRADOVI: 

      1.1.               Supetar                                                     16.539,00 

      1.2.               Solin                                                         74.722,00 

      1.3.               Kaštela                                                    131.920,00 

      1.4                Hvar                                                            4.992,00 

      1.5.               Stari Grad                                                    6.510,00 

      1.6.               Omiš                                                          44.377,00 

      1.7.               Trogir                                                       116.145,00 

      1.8 .              Imotski                                                     113.361,00 

      2.                                                OPĆINE: 

 

      2.1                Brela                                                           2.705,00 

      2.2.               Šestanovac                                                  3.137,00  

      2.3.               Pučišća                                                        1.138,00 

      2.4.               Seget                                                       249.099,00 

      2.5.               Milna                                                         68.509,00 

      2.6.               Baška Voda                                                 1.219,00 

      2.7.               Dugi Rat                                                      9.289,00 

      2.8.               Postira                                                       11.701,00 
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      2.9.               Šolta                                                          36.145,00 

      2.10.             Sutivan                                                      12.969,00 

      2.11.             Bol                                                            11.089,00 

      2.12.             Marina                                                     236.041,00   (231.880,0 + 4.161,00) 

      2.13.            Muć                                                             4.897,00 

      2.14.            Okrug                                                         21.378,00 

      2.15.            Klis                                                            13.427,00 

      2.16.            Podstrana                                                   37.023,00 

      2.17.            Proložac                                                   200.682,00 

      2.18.            Zmijavci                                                  119.480,00 

      2.19.            Podbablje                                                 159.946,00 

      2.2              Runovići                                                     91.560,00                         

                                              

     

                                   UKUPNO (1 + 2)                          1.800.000,00 

 

   

II. 

 

      Stupanjem na snagu ove Odluke cijeli će se dodijeljeni iznos pomoći odjednom doznačiti 

gradovima i općinama iz točke I. ove Odluke.  

  

III. 

 

     Sredstva pomoći za ublažavanje šteta od elementnih nepogoda iz točke I. ove Odluke 

namijenjena su fizičkim i pravnim osobama koje su prijavile štetu mjerodavnim povjerenstvima s 

 prebivalištem i sjedištem na području gradova i općinama zahvaćenim elementarnim 

nepogodama. 

 

     Gradovi  i općine navedene u točki I. ove Odluke dužni su svojom odlukom dodijeliti sredstva 

pomoći fizičkim i pravnim osobama prema visini potvrđene štete i činjenicama iz Izvješća o 

procijeni štete. 

 

IV. 

 

      Gradovi i općine dužni su doznačena sredstva odmah isplatiti fizičkim i pravnim osobama 

kojima je potvrđena šteta u poljoprivredi, a koja nije bila osigurana kod osiguravajućeg društva. 

 

     Sredstva pomoći izravno su namijenjena za uklanjane i ublažavanje posljedica  elementarne 

nepogode sukladno zakonu i ne mogu se koristiti za druge namjene. 

 

     Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ovlašćuje se za davanje 

uputa o raspoređivanju danih sredstava, namjeni sredstava po nositeljima te visini i obliku štete. 
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V. 

 

    Gradonačelnici odnosno načelnici gradova i općina iz točke I. ove Odluke odgovorni su za 

namjensko korištenje sredstava te za provedbu i izradu izviješća o utrošku sredstava dodijeljene 

pomoći. 

    Izviješće o utrošku sredstava dodijeljene pomoći po korisnicima sa naznakom nositelja, 

namjene, vremena i utroška sredstava, dostavlja se Županijskom povjerenstvu za procjenu štete 

od elementarnih nepogoda najkasnije do 1. veljače 2006. godine. 

 

VI. 

 

    Sredstva dodijeljene pomoći doznačuje se iz Županijskog proračuna Splitsko-dalmatinske 

županije za 2005. godinu, pozicija R0027 i R0027-1 iz AKTIVNOSTI : Provedba plana naknade 

šteta od elementarnih nepogoda. 

 

    Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Upravni odjel za proračun i financije Splitsko-

dalmatinske županije. 

 

VII. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“. 

 

Klasa: 022-04/05-02/312 

Urbroj: 2181/01-02-05-01 

Split, 30. studenoga  2005.  

 

 

                                                                                            Ž U P A N 

 

 

 

                                                                               Ante Sanader, dipl. ing.,v.r. 

 


